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NederlandseNederlandse Samenvatting 

Sindss het einde van de jaren tachtig teisteren gewelddadige intra-statelijk conflicten het 
Afrikaansee continent. Burgeroorlogen hebben geleid tot crisis van de staat in sommige, en 
ineenstortingg van de staat in andere Afrikaanse landen. De oorzaken van deze conflicten in 
Afrik aa zijn velerlei: grote armoede, sterke bevolkingsgroei, migratie naar stedelijke gebieden, 
buitenlandsee inmenging, autoritaire militaire regimes, slecht leiderschap, de zeer grote kloof 
tussenn arm en rijk en massa en machtselite, een zwakke sociale cohesie en zwakke politieke 
enn wettelijke instituties om vreedzame transitie te facaliteren. 

Dee voortdurende burgeroorlog heeft bijna alle uithoeken van het Afrikaanse continent bereikt. 
Bloedvergietenn en anarchie hebben een in de monderne geschiedenis van het continent een 
ongekendd niveau bereikt. Vanwege de geweldadigheid en uitzichtloosheid zijn deze conflicten 
ookk wel 'De Eerste Wereldoorlog in Afrika' genoemd. De dynamiek van deze voortwoedende 
burgeroorlogenn vormt zowel oorzaak als gevolg van de huidige politieke chaos in veel 
Afrikaansee landen. Het begrijpen en verklaren van de dynamiek van Afrikaanse 
burgeroorlogenn is noodzakelijk om de juiste maatregelen te ontwikkelen om met deze 
conflictenn om te gaan. 

DitDit  boek analyseert het conflict in Somalië, één van de eerste politieke crises in Afrika van 
beginn jaren negentig die tot een hevige burgeroorlog leidde, een fragmentatie van gezag 
veroorzaaktee en uiteindelijk in een volledige ineenstorting van de staat zelf uitmondde. De 
dieperee oorzaken van het conflict in Somalië worden in het boek verklaard. Tevens gaat het 
boekk in op de post-conflict politieke ontwikkeling in Somalië. Het Somalische volk is, na de 
misluktee interventie van de internationale gemeenschap, op zichzelf aangewezen. Sindsdien 
experimenterenn Somaliërs met nieuwe politieke vormen van lokaal en regionaal leiderschap, 
afkomstigg uit kringen van traditionele oudere leiders, religieuze leiders, handelaars, 
buurtorganisaties,, civiele organisaties, intellectuelen en vrouwen. Het is dit onstaan van een 
alternatievee politieke orde die vraagt om een nauwkeurige bestudering in dit boek en, 
belangrijkerr nog, verder academisch onderzoek. De belangrijke les die men uit het 
Somalischee conflict en de post-conflict politieke ontwikkeling kan trekken, is het belang van 
hett ontwikkelen van in de samenleving gewortelde instituties, mechanismes en instrumenten 
diee lokale vrede en een democratische machtsstructuur bevorderen. De Somalische kwestie 
leertt ons dat, indien verschillende delen van de gemeenschap toegang krijgen tot het politieke 
veld,, zich gesterkt voelen en zich realiseren dat zij het vredesproces 'bezitten', zij een 
bijdragee kunnen leveren aan stabilisering en vrede. 

Dee lotgevallen van de staat in Somalië zijn wisselend toegeschreven aan de continuïteit van 
primordialee sociaal-culturele verbanden, of aan de ontwrichtende transformatie door de 
kolonialee staat. Ik heb getracht in dit boek nieuwe, historisch specifieke, Somalische 
verklaringenn voor zowel continuïteit als transformatie in de ontwikkeling van de Somalische 
staatt te formuleren. Ik heb deze nieuwe intepretaties gebaseerd op een kritische bestudering 
vann de geschiedenis en politieke economie van de Somalische samenleving. In het boek stel ik 
datt de tegenstrijdige dynamiek van zowel een 'publiek streven* als een 'privaat streven' 
uiteindelijkk de fragmentatie van de staat in de jaren negentig tot gevolg heeft gehad. 
Gedurendee de geschiedenis van Somalië hebben de tegengestelde krachten van 'publiek en 
privaatt streven' een sociale ontwikkeling in tegengestelde richtingen veroorzaakt. Dit proces 
verscherptee zich onder invloed van de koloniale periode, en manifesteerde zich concreet in 
eenn oplopende spanning tussen clan-identiteit en traditie van het ontbreken van de staat 
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enerzijds,, en nationaal bewustzijn en vestiging van de moderne centralistische staat 
anderzijds.. Dit vond tevens zijn weerslag in geografische verhoudingen: de koloniale staat 
bestuurdee de stad, terwijl traditionele politiek het platteland regeerde. Als gevolg hiervan 
bestondd nauwelijks enige continuïteit met machtsverhoudingen uit het verleden op basis 
waarvann de politieke elite steun had kunnen verwerven voor de nieuwe politieke orde. 

Dee contradicties tussen 'privaat streven' en 'publiek streven' in Somalië komen tot uiting op 
hett economische, op het regionale, maar ook het internationaal politieke vlak. De Somalische 
economiee wordt reeds lang getypeerd als een 'kamelen economie'. Het harde klimaat en de 
mageree opbrengsten uit veeteelt brachten een op clan- en familiebanden gebaseerde 
concurrentiee en sterk gedecentraliseerde machtsverhoudingen voort. Terwijl gewone 
Somaliërss niet bereid waren belasting te betalen aan een staat die niets voor hen betekende, 
streefdenn politieke elites met gebruik van de schaarse middelen van de centrale overheid eigen 
belangenn na. Dit maakte de Somalische staat volledig afhankelijk van internationale donaties. 
Uiteindelijkk raakte de verschillende facties binnen de Somalische politieke elite verwikkeld in 
eenn hevige onderlinge rivaliteit over afnemende staatsmiddelen en internationale donaties. 
Hierdoorr werd elke vorm van economische ontwikkeling en voortgang van het nationale 
projectt verhinderd en ging de staat failliet aan plundering door de elite. 

Voorr zover de herinnering terug strekt, vocht het Somalische volk tegen buitenlandse 
agressie,, verovering en overheersing. Somaliërs boden verzet tegen de aangrenzende feodale 
Ethiopischee staat, de koloniale bezetting en de opdeling onder verschillende koloniale 
machten.. Vooral deze laatste ervaring heeft diepe wonden nagelaten in het culturele 
nationalismee die tot de dag van vandaag hun sporen nalaten. Het was het genezen van dit 
gewondee nationalisme door middel van de militaire veroveringzucht dat het voornaamste doel 
werdd van de Somalische politieke elite. Somalië was echter niet 'een natie op zoek naar een 
staat',, zoals de officiële visie van de politieke elite haar missie presenteerde. Het met militair 
geweldd unificeren van de etnisch Somalische gebieden ging niet gepaard met een integreren 
vann de verschillende clans binnen één nationale identiteit. Met andere woorden: de 
Somalischee elite koos de staat als haar voertuig, en negeerde de gefragmenteerde Somalische 
natie.. De militarisering van de staat door de politieke elite, in dienst van de uitbreding van de 
controlee over Somalische gebieden, werd geholpen door de geopolitiek in de Hoorn van 
Afrik aa gedurende de Koude Oorlog. 

Terwijll  'privaat streven' binnen de politieke elite leidde tot plundering en het failliet van de 
staat,, nam 'publiek streven'de vorm aan van militaire avonturen en repressie tegen de eigen 
bevolking.. Zowel samenleving als staat kwamen ernstig onder vuur te liggen als gevolg van 
dezee dynamiek. Terwijl militarisering van de politieke instituties, repressie en gewapend 
verzett toenamen, en de economie teloorging, kwam tevens een grote vluchtelingenstroom op 
gangg als gevolg van de grensoorlogen met Ethiopië. Het geweld van verzetsbewegingen 
leiddee uiteindelijk tot het uiteenvallen van de politieke elite en het nationale leger in 
verschillendee gewapende facties en vervolgens tot de totale desintegratie van de Somalische 
staat. . 

Dee post-conflict ontwikkelingen in Somalië kunnen vanuit het in dit boek aangereikte 
perspectieff  beter doorgrond worden: de burgeroorlog die na de ineenstorting van de staat 
volgde,, de militaire en civiele interventie van de internationale gemeenschap en haar falen. 
Alhoewell  deze gebeurtenissen de mogelijkheden voor het tot stand brengen van vrede en 
stabiliteitt nog verder compliceren, kunnen uit de oorzaken van de desintegratie van de 
Somalischee staat waardevolle lessen worden geleerd ter bevordering van vrede en stabiliteit in 
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Somalië,, maar tevens voor internationale diplomatie ('peacemaking') en interventie in bredere 
zin. . 

Dee internationale gemeenschap liet het conflict in Somalië jarenlang voortmodderen. Toen zij 
uiteindelijkk ingreep, was de staat reeds volledig gedesintegreerd en werkte de interventie 
contra-produktief.. Terwijl de operatie uitging van een "quick fix"  voor het ontbreken van een 
centralee overheid, werd zij geconfronteerd met de onherstelbare schade en onomkeerbare 
realiteitt van een 'gefaalde staat'. De interventie baseerde zich tevens op de foutieve 
vooronderstellingg dat het mogelijk was een staat "top down" op te bouwen. De internationale 
gemeenschapp vergat zichzelf de vraag te stellen: hoe kan een staat van boven worden 
opgebouwdd als de lokale elites in chaos verwikkeld zijn en voorkeur verlenen aan 'privaat 
streven'' boven enig ander streven ? Dit is de voornaamste reden waarom Somaliërs èn de 
internationalee gemeenschap er de afgelopen tien jaar niet in geslaagd zijn de Somalische staat 
eenn nieuwe, stabiele vorm te geven. Het is tevens de voornaamste reden waarom de 
wederopbouww van een centrale Somalische staat nog steeds zeer problematisch is. 

Sindss de desintegratie van de staat is er sprake van twee soorten vredes- en 
verzoeningsprocessenn in Somalië. Het eerste kiest voor een "top down" benadering, en beoogt 
eenn nieuwe nationale overheid in het land tot stand te brengen. Deze benadering wordt 
geprefereerdd door de Verenigde Naties, regionale organisaties, verschillende betrokken staten 
enn een deel van de Somalische politieke elite. Het is zeer twijfelachtig of gezien de huidige 
economischee en politieke situatie een dergelijke 'Transitionele Nationale Regering 
Government'' (TNG), geïnstalleerd in augustus 2000, een lang leven beschoren is. De lokale 
economiee is de beste indicatie welke politieke instituties en bestuur in Somalië levensvatbaar 
zijn.. De Somalische werkelijkheid maakt slechts een minimaal systeem van bestuur mogelijk. 

Tenn tweede kan de zogenaamde "building block" of "bottom up" benadering van verzoening 
enn stabiliteit genoemd worden. In dit proces spelen lokale leiders een grote rol: traditionele 
leiders,, leiders van buurtschappen, voorzitters van NGO's, vrouwenorganisaties, 
intellectuelen,, religieuze leiders, etcetera. Dit gewortelde locale leiderschap ziet het 
verzoeningsprocess als een geleidelijk proces waarbij vrede stap voor stap kan worden bereikt. 
Zoo worden bijvoorbeeld eerst conflicten op sub-clan niveau opgelost, waarna men pas grotere 
conflictenn op clan-niveau poogt te verzoenen. In het Noord-Westen en Noord-Oosten van het 
landd heeft deze benadering veel vruchten afgeworpen. Het Noord-Westen (Somaliland) en het 
Noord-Oostenn (Puntland) kent momenteel een enigszins functionerend civiel gezag. Het 
zuidenn van Somalië is tragisch genoeg nog steeds in de greep van het geweld van krijgsheren 
enn hun milities. Gesteld kan worden dat in het noorden de traditionele leiders zijn geslaagd 
waarr in het zuiden de politieke leiders en krijgsheren hebben gefaald: het tot stand brengen 
vann een voorzichtige nationale verzoening. De bestaande economische en materiële 
omgeving,, en het sociale en politieke vermogen van de hedendaagse Somalische samenleving 
makenn slechts een zeer beperkt en lokaal bestuur mogelijk. 
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Thee book retraces not only the retrospective process of state 

fragmentationn in Somalia but also attempts to break new 

ground.. In this regard, the author advances a new 

interpretationn of the collapse of the Somali state which 

contrastss with the existing literature. This interpretation is 

basedd on a critical historical examination of the pre-colonial, 

coloniall and post-colonial political economy of Somali society. 

Thee central argument of the book is that the contradictory 

dynamicss of the tendency towards private and public pursuits 

sett in motion a process that resulted in the fragmentation of 

thee state in the early 1990s. Building on this explanation, the 

bookk also examines why the intervention of the international 

communityy in 1992 failed to stabilise the political conflict in 

Somalia.. Most significantly, this study aims to contribute to 

thee understanding of why the Somali state collapsed and to 

thee search for means of rebuilding a viable political order in 

Somalia.. Finally, the study adds to the broader understanding 

off nature, construction, collapse and reconstruction of the 

contemporaryy states in Africa. 
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